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الحكومة تعتبرهم محرضني وماكرون يدعو الستعادة القانون والنظام بجُ رأة

تعبئة تامة للسترات الصفراء مع بداية العام الجديد..
وباريس تل ّوح بالق ّوة

إجراءات فرنسية مشددة
لـ«حماية بريطانيا» من المهاجرين

خ��رج ناش��طو وقيادي��و حرك��ة «الس�ترات الصف��راء» ي��وم الس��بت،
إىل الش��ارع للمرة األوىل يف العام اجلديد ،الس��تنهاض همم املنتمني
حلركته��م بع��د اعتق��ال قي��ادي ب��ارز يف «الس�ترات» ،وس��ط تندي��د
احلكومة باحلركة ،إذ وصفت احلكومة الفرنسية حمتجي السرتات
الصف��راء بأنه��م حمرض��ون هدفه��م الوحي��د اإلطاح��ة به��ا يف تط��ور
يش�ير إىل تش��ديد موق��ف احلكوم��ة ض��د احلرك��ة ال�تي ه��زت رئاس��ة
إميانويل ماكرون.
ونظم��ت احلرك��ة الس��بت محلت�ين منفصلت�ين يف باري��س ،حي��ث
س��تنطلق مس�يرة م��ن أم��ام مق��ر البلدي��ة إىل اجلمعي��ة الوطني��ة،

بالتزام��ن م��ع تنظي��م وقف��ة اعتص��ام يف جادة الش��انزيليه اليت كانت
مرك��زا لالحتجاج��ات يف أي��ام التعبئ��ة الس��ابقة.
ووصفت احلكومة الفرنسية احملتجني عشية محلتهم ،باحملرضني
اهلادف�ين لإلطاح��ة بالس��لطة ،يف تط��ور يش�ير إىل تش��ديد باري��س
موقفه��ا ض��د احلرك��ة.
واعتق��ل إري��ك دروي��ه أح��د ق��ادة «الس�ترات» مس��اء األربع��اء ق��رب
ج��ادة الش��انزليزيه ،ومت توقيف��ه عش��ر س��اعات عل��ى ذم��ة التحقي��ق،
م��ا أث��ار اس��تنكار املعارض��ة واحملتج�ين الذي��ن ن��ددوا به��ذا «اإلج��راء
السياس��ي» ،متوعدي��ن بالتمس��ك مبطالبه��م وع��دم تقدميه��م أي
تن��ازل للحكوم��ة.
ووصف��ت احلكوم��ة الفرنس��ية حمتج��ي الس�ترات الصف��راء بأنه��م
حمرض��ون هدفه��م الوحي��د اإلطاح��ة به��ا يف تط��ور يش�ير إىل تش��ديد

موق��ف احلكوم��ة ض��د احلرك��ة اليت هزت رئاس��ة إميانويل ماكرون.
وق��ال املتح��دث باس��م احلكوم��ة بنجام�ين جريف��و إن ماك��رون وج��ه
ال��وزراء يف أول اجتم��اع ل��ه باحلكوم��ة يف الع��ام اجلدي��د ب��أن يكون��وا
أكث��ر ج��رأة يف تنفي��ذ اإلصالحات يف البالد مؤكدا ضرورة اس��تعادة
القانون والنظام.
وأدت احتجاج��ات الس�ترات الصف��راء عل��ى ارتف��اع تكالي��ف املعيش��ة،
وال�تي ش��ابها العن��ف أحيان��ا ،إىل اضط��راب احلي��اة وانتش��ار مظاه��ر
الدم��ار يف باري��س وع��دة م��دن ك�برى وأرغم��ت ماك��رون عل��ى تقدي��م
تن��ازالت م��ن بينه��ا إلغ��اء زي��ادة يف الضريب��ة عل��ى الوق��ود.
ومن��ذ ذل��ك احل�ين تراجع��ت أع��داد احملتج�ين الذي��ن أش��ارت بع��ض
التقدي��رات إىل أن عدده��م ي��وم الس��بت  29ديس��مرب كان��ون األول
بل��غ  12ألف��ا مقاب��ل  40ألف��ا يف ي��وم الس��بت الس��ابق .لك��ن الكث�ير م��ن
املتظاهري��ن قال��وا إنه��م مس��تمرون يف االحتج��اج.
وق��ال جريف��و للصحفي�ين عل��ى أس��اس هذه التقدي��رات فإن حركة
الس�ترات الصف��راء ،بالنس��بة ألولئ��ك الذي��ن يواصل��ون االحتج��اج،
ص��ارت مس��ألة حمرض�ين يش��يعون مت��ردا إلس��قاط احلكوم��ة.
وأض��اف :ال ب��د أن حنق��ق رغب��ة الفرنس��يني يف التغي�ير ألن تل��ك
الرغب��ة ه��ي ال�تي ج��اءت بن��ا إىل احلك��م .وتاب��ع رمب��ا قدمن��ا تن��ازالت
أكث��ر مم��ا ينبغ��ي للتي��ار احملاف��ظ وعلين��ا تغي�ير ذل��ك.
ومن��ذ وص��ول ماك��رون إىل احلك��م يف ماي��و أي��ار  ،2017متعه��دا
بإح��داث حت��ول يف فرنس��ا والقض��اء عل��ى طبق��ة م��ن السياس��يني ألقى
عليه��ا بالالئم��ة يف أزم��ات الب�لاد ،ه��وت ش��عبيته م��ع تزاي��د الس��خط
عل��ى سياس��اته وأس��لوب إدارت��ه.
يف سياق آخر قال وزير الداخلية الفرنسي ،كريستوف كاستانري،
اجلمع��ة ،إن فرنس��ا ستش��دد اإلج��راءات األمني��ة يف موانئها الش��مالية
وستزيد االستطالع على الشواطئ ملواجهة الزيادة يف عدد املهاجرين،
الذين حياولون عبور القنال اإلجنليزي للوصول إىل بريطانيا.
وأظهرت بيانات وزارة الداخلية الفرنسية أن أكثر من  500مهاجر،
معظمه��م م��ن اإليراني�ين ،حاول��وا عبور املمر املائ��ي الضيق خالل عام
 .2018ويعترب القنال اإلجنليزي أحد أكثر ممرات الشحن ازدحاما
يف العامل.
ووص��ل حن��و  276مهاج��را إىل املي��اه الربيطاني��ة ،بينم��ا أحبط��ت
الس��لطات الفرنس��ية حم��اوالت  228مهاج��را آخ��ر .وكانت أكثر من
 80باملئ��ة م��ن احمل��اوالت يف ش��هر ديس��مرب.

بعد تصعيد إدارة البيت األبيض ضد موسكو

حرب الجواسيس تتفاقم بني روسيا وأمريكا
روسيا ترفض مبادلة الجاسوس األمريكي بول ويالن
ً
ً
روسيا في إحدى جزر المحيط الهادئ
مواطنا
إدارة ترامب تعتقل
تصر على توقيع معاهدة السالم مع موسكو
طوكيو
ّ

اس��تعرت حرب جواس��يس يف اآلونة األخرية بني روس��يا وأمريكا بعد اعتقال إدارة البيت األبيض خالل
السنوات املاضية عدّة مواطنني روس بتهمة التجسس ،األمر الذي دفع موسكو للر ّد على هذه اهلجمات
باعتقال جندي مش��اة البحرية األمريكية الس��ابق «بول ويالن» بتهمة التجس��س يف موس��كو.
على اجلانب الروسي أكد سريغي ريابكوف نائب وزير اخلارجية يوم السبت ،إن روسيا ليست مستعدة
ملبادلة جندي مشاة البحرية األمريكية السابق بول ويالن احملتجز يف موسكو بتهمة التجسس.
وأض��اف ريابك��وف نق� ً
لا وكال��ة إنرتفاك��س الروس��ية لألنب��اء ال أرى س��ببا إلث��ارة القضي��ة يف إط��ار
مب��ادالت .ينبغ��ي أن نتخ��ذ كل اإلج��راءات املطلوب��ة يف ه��ذا املوق��ف.
وذك��رت وزارة اخلارجي��ة الروس��ية ي��وم الس��بت أن الوالي��ات املتح��دة احتج��زت مواطن��ا روس��يا يدع��ى
دمي�تري ماكارينك��و عل��ى ج��زر ماريان��ا الش��مالية ونقلت��ه إىل فلوري��دا.
وأضافت يف بيان أن موس��كو يف انتظار تفس�ير من واش��نطن ألس��باب احتجازه وأن الس��لطات األمريكية
ألق��ت القب��ض علي��ه يف  29ديس��مرب كانون األول.
وكان فالدمي�ير جرييبنك��وف حمام��ي وي�لان أعل��ن اخلمي��س أن القض��اء الروس��ي وج��ه تهم��ة
«التجس��س» إىل موكل��ه .ونقل��ت وكال��ة «ري��ا نوفوس�تي» الروس��ية عن احملامي قول��ه إن «احملكمة أمرت
بتوقيف��ه احرتازي��ا» ،وه��و إج��راء يل��ي توجي��ه االته��ام ويس��بق احملاكم��ة ،موضحا أنه اس��تأنف ه��ذا القرار
طالب��ا اإلف��راج ع��ن موكل��ه بكفال��ة .وتؤك��د أجه��زة األم��ن الروس��ية أنه��ا أوقفت ويالن «فيم��ا كان يقوم
بعم��ل جتسس��ي» اجلمع��ة يف موس��كو ،وه��و يواج��ه عقوب��ة الس��جن حت��ى عش��رين عام��ا.
وزار السفري األمريكي يف موسكو جون هانتسمان ،ويالن يف سجن ليفورتوفو يف العاصمة الروسية.
ووي�لان ( 48عام��ا) ه��و مدي��ر األم��ن الدول��ي يف جمموع��ة «ب��ورغ وورنر» اليت تصنع قطع غيار للس��يارات
ومقرها قرب ديرتويت ،حبس��ب ش��قيقه ديفيد ويالن.
وتوت��رت العالق��ات الدبلوماس��ية ب�ين بريطاني��ا وروس��يا من��ذ تس��ميم العمي��ل الروس��ي الس��ابق س�يرغي
س��كريبال وابنت��ه يف إنكل�ترا يف آذار/م��ارس  .2018اىل ذل��ك طالب��ت اخلارجي��ة الروس��ية واش��نطن
بتوضيح��ات ح��ول أس��باب اعتق��ال املواط��ن الروس��ي دمي�تري ماكارينك��و يف إح��دى ج��زر احملي��ط اهل��ادئ
التابع��ة للوالي��ات املتح��دة ،كم��ا طالب��ت باح�ترام حقوق��ه كامل��ة.
وأكدت الوزارة يف بيان نشر على موقعها اإللكرتوني يوم السبت تقارير إعالمية حول اعتقال مواطن

روس��ي يف ج��زر ماريان��ا الش��مالية التابع��ة للوالي��ات املتح��دة .وحس��ب البي��ان ،ف��إن ماكارينك��و ،وه��و م��ن
موالي��د ع��ام  ،1979وص��ل إىل جزي��رة س��ايبان يف  29ديس��مرب املاض��ي م��ع زوجت��ه وأطفال��ه القص��ر وأبوي��ه
املس��نني ،واحتج��زه ضب��اط مكت��ب التحقيق��ات الفيدرال��ي» إف ب��ي آي» يف املط��ار ف��ور وصول��ه».
وأضاف البيان أن «السفارة الروسية يف الواليات املتحدة ال تزال تسعى للحصول على وصول قنصلي
إىل احملتج��ز» ،مش�يرا إىل أن الوص��ول القنصل��ي كان جي��ب أن مين��ح قب��ل  2يناي��ر ،وذل��ك مبوج��ب
االتفاقي��ة الثنائي��ة للعالق��ات القنصلي��ة املربم��ة ب�ين البلدي��ن.
ولفتت اخلارجية إىل أن الس��فارة الروس��ية يف واش��نطن علمت باحلادث ليس من الس��لطات األمريكية،
ولكن من أقارب ماكارينكو ،ما يش��كل انتهاكا آخر التفاقية العالقات القنصلية ،اليت تقضي بضرورة
إب�لاغ البل��د املع�ني باحتج��از مواطنه خالل مدة ال تتجاوز  3أيام.
وأضاف��ت اخلارجي��ة الروس��ية« :ليس��ت ه��ذه امل��رة األوىل ال�تي نش��هد فيه��ا مث��ل ه��ذا الس��لوك ،فإهم��ال
الوالي��ات املتح��دة اللتزاماته��ا الدولي��ة أصب��ح أم��را معت��ادا».
وحسبما نقل اإلعالم األمريكي عن مصادر قضائية ،فإن املواطن الروسي احتجز بتهم تتعلق بـ»التآمر
م��ن أج��ل تصدي��ر غ�ير ش��رعي ملنتج��ات دفاعي��ة» ،منه��ا األجه��زة العس��كرية للرؤي��ة الليلي��ة ،والكام�يرات
احلراري��ة وكبس��والت إش��عال الذخائ��ر ،إضاف��ة إىل تهمة غس��ل األموال.
ووفقا لالئحة االتهام ،فإن إدانة ماكارينكو تع ّرضه للسجن مدة قد تصل إىل  45عاما.
وحس��ب املص��ادر األمريكي��ة ،فق��د مث��ل ماكارينك��و أم��ام حمكم��ة يف جزي��رة س��ايبان يف  31ديس��مرب،
وأمرت باعتقاله ونقله إىل سجن يف والية فلوريدا ،اليت أصدرت حمكمة فيها حكما غيابيا حبقه يف يونيو
يف جانب العالقات بني روس��يا واليابان اعترب رئيس الوزراء الياباني ش��ينزو آبي يوم الس��بت ،أن اليابان
وروس��يا وصلتا إىل نقطة مفصلية يف عملية ّ
تبن معاهدة الس�لام ومصادقة البلدين النهائية عليها.
وأضاف شينزو آبي« :من هذه اللحظة ،بدأت مرحلة حامسة يف قضية معاهدة السالم».
وتابع« :س��نجري مع الرئيس فالدميري بوتني مباحثات ،س��نص ّر فيها على وضع نقطة النهاية يف هذه
القضية».
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رئيسة تايوان تستجدي دعم اجملتمع الدولي
ضد الصني
دعت رئيس��ة تايوان تس��اي إينج وين يوم الس��بت ،إىل دعم دولي جلهود الدفاع عن الدميقراطية
وأسلوب احلياة يف اجلزيرة وسط جتدد التوتر مع الصني اليت تهدد بضم تايوان حلكمها بالقوة.
ج��اءت تعليق��ات تس��اي بع��د أي��ام م��ن ق��ول الرئي��س الصي�ني ش��ي ج�ين بين��غ إن أح��دا ال ميكن��ه
تغي�ير حقيق��ة ن تاي��وان ج��زء م��ن الص�ين وإن عل��ى الن��اس عل��ى جان�بي مضي��ق تاي��وان الس��عي إىل
إع��ادة الوح��دة .وقال��ت تس��اي للصحفي�ين يف تايب��ه نأم��ل يف أن اجملتمع الدولي س��يأخذ ذلك على
حمم��ل اجل��د وميكن��ه أن يع�بر ع��ن دعم��ه ويق��دم لن��ا الع��ون يف إش��ارة لتهدي��دات الصني باس��تخدام
القوة لفرض سيطرتها على تايوان .وأضافت أن إخفاق اجملتمع الدولي يف دعم دولة دميقراطية
تتع��رض للتهدي��د ق��د يدفعن��ا للتس��اؤل ع��ن الدول��ة ال�تي س��يحني دوره��ا تاليا.
وتع��د تاي��وان أكث��ر القضاي��ا حساس��ية بالنس��بة للص�ين ال�تي تعتربه��ا ج��زءا منه��ا .وكث��ف
ش��ي الضغ��وط عل��ى اجلزي��رة من��ذ تول��ت تس��اي ،ال�تي تنتمي للح��زب الدميقراط��ي التقدمي املؤيد
لالس��تقالل ،الرئاس��ة يف عام  .2016وقال ش��ي يوم األربعاء إن بالده حتتفظ حبق اس��تخدام القوة
إلخض��اع تاي��وان لس��يطرتها لكنه��ا س��تبذل جه��ودا م��ن أج��ل إع��ادة الوح��دة س��لميا م��ع اجلزي��رة.
وردا على ذلك ،قالت تساي إن اجلزيرة لن تقبل وضع دولة واحدة ونظامني مع الصني يف حني
شددت على أن مجيع املفاوضات عرب املضيق جيب أن تتم على أساس مفاوضات بني حكومتني.
وحثت تس��اي يوم الس��بت الصني على أن يكون لديها إدراك س��ليم ملا يعتقده التايوانيون وقالت
إن األفعال اليت تش��كل ترهيبا سياس��يا لن تصب يف صاحل العالقات عرب املضيق.

 3قتلى و 4جرحى بإطالق نار
قرب لوس أنجلوس

أمريكا ُ
تنشر
 80عسكري ًا في الغابون
لوأد مظاهرات الكونغو
أف��اد الرئي��س األمريك��ي ،دونال��د ترام��ب
بنش��ر أف��راد م��ن اجلي��ش األمريك��ي يف وس��ط
أفريقي��ا ،قب��ل «تظاه��رات عنيف��ة» حمتمل��ة
يف مجهوري��ة الكونغ��و الدميقراطي��ة ،عل��ى
خلفي��ة نتائ��ج االنتخاب��ات الرئاس��ية ال�تي
ج��رت األح��د املاض��ي يف خط��وة عل��ى مايب��دو
أن واش��نطن تن��وي مس��اعدة حكوم��ة الكونغ��و
عل��ى وأد احل��راك الش��عيب.
وذك��رت رس��الة ترام��ب لرئيس��ة جمل��س
الن��واب ،نانس��ي بيلوس��ي ،أن حن��و  80عس��كريًا
و»مع��دات قتالي��ة مناس��بة» مت نش��رهم يف
الغاب��ون لدع��م أم��ن املواطن�ين األمريكي�ين
واملوظفني واملرافق الدبلوماسية يف الكونغو.
ونقل��ت «أسوش��يتد ب��رس» ع��ن رس��الة ترام��ب
أن احلكوم��ة األمريكي��ة ستنش��ر املزي��د م��ن
اجلنود حسب احلاجة يف الغابون ،أو الكونغو
الدميقراطي��ة ،أو مجهوري��ة الكونغو اجملاورة.
وتش��هد الكونغ��و الدميقراطي��ة م��ا ميك��ن أن
يكون أول انتقال س��لمي دميقراطي للس��لطة
من��ذ االس��تقالل ع��ن بلجي��كا ع��ام  ،1960لك��ن
مراق�بي االنتخابات واملعارضة أثاروا خماوف
بش��أن املخالف��ات ال�تي ش��ابت التصوي��ت.
وقال��ت الكنيس��ة الكاثوليكي��ة إن بياناته��ا
تظه��ر فائ��زا واضح��ا مم��ا أث��ار غض��ب احل��زب
احلاك��م يف الكونغ��و .واجلمع��ة عق��د
جملس األمن الدولي جل ً
س��ة مغلقة ملناقش��ة

االنتخابات الرئاس ّية اليت جرت يف مجهوريّة
الكونغ��و الدميوقراط ّي��ة ،يف انتظ��ار ص��دور
نتائ��ج عمل ّي��ة التصوي��ت التارخي ّي��ة.
وكان��ت فرنس��ا طلب��ت عقد ه��ذا االجتماع،
يف أعق��اب دع��وة كل م��ن ّ
االتادين األوروبي
واألفريق��ي الس��لطات إىل اح�ترام نتائ��ج
التصوي��ت.
وازداد مس��توى التوت��ر يف الكونغ��و
الدميوقراطية بعد إعالن اللجنة االنتخابية
أنه��ا ق��د تتأخ��ر يف اإلع�لان ع��ن اس��م الفائ��ز
به��ذه االنتخاب��ات ال��ذي س��يخلف جوزي��ف
كابي�لا ،أول رئي��س يتخل��ى ع��ن الس��لطة
بق��وة الدس��تور من��ذ ن��ال ه��ذا البلد اس��تقالله
ع��ام .1960
م��ن جه��ة أخ��رى قت��ل  3أش��خاص وج��رح 4
آخ��رون يف إط�لاق ن��ار وق��ع بالق��رب من مدينة
ل��وس أجنل��وس ،يف والي��ة كاليفورني��ا ،وف��ق
م��ا أعلن��ت الش��رطة األمريكي��ة .ونق��ل موق��ع
«ل��وس أجنل��وس تامي��ز» ع��ن ش��رطة مدين��ة
تورانس��ي ،وه��ي إح��دى م��دن مقاطع��ة ل��وس
أجنل��وس ،قوهل��ا إن إط�لاق ن��ار ح��دث يف وق��ت
مبك��ر م��ن الس��بت ،خملف��ا س��قوط «ع��دد م��ن
الضحاي��ا» .وأوض��ح أن احل��ادث وق��ع يف قاع��ة
للعب الـ»بولينغ» تدعى «غابل هاوس بول»،
وال�تي غالب��ا م��ا تش��هد تواف��د ش��باب وش��ابات
يف مقتب��ل العم��ر .وتوص��ف الصال��ة عل��ى
موقعه��ا اإللكرتون��ي بـ��أنها «م��كان ملمارس��ة
ألعاب البولينغ والليزر تاغ وألعاب الفيديو».
وكش��فت الش��رطة أن ثالث��ة رج��ال قتل��وا يف
مس��رح احل��ادث ،وأصي��ب  4ضحاي��ا ،اثن��ان
منه��م مت نقلهم��ا إىل مستش��فى حمل��ي.
وق��ال ش��هود عي��ان إنه��م مسع��وا حن��و 4
طلق��ات ناري��ة ،مش�يرين إىل أن «ش��جارا
كب�يرا» س��بق إط�لاق الن��ار .وتبع��د مدين��ة
تورانس��ي الس��احلية حن��و  30كل��م جن��وب
ش��رقي ل��وس أجنل��وس.

مهاجرون من أمريكا الوسطى يحتجون على إغالق مأوى باملكسيك
تظاه��ر بع��ض عش��رات م��ن املهاجري��ن املتجه�ين للوالي��ات املتح��دة ي��وم الس��بت ،يف مدين��ة
تيخوان��ا املكس��يكية الخت��اذ الش��رطة االحتادي��ة خط��وات إلغ�لاق م��أوى للمهاجري��ن.
ومث��ل وص��ول آالف املهاجري��ن يف األش��هر األخ�يرة ،والكث�ير منه��م يف��رون م��ن الفق��ر والعن��ف
يف هن��دوراس ،حتدي��ا للرئي��س املكس��يكي اجلدي��د يف الوف��اء بالتعه��دات حبماي��ة املهاجري��ن يف
املكس��يك حي��ث جتع��ل الوالي��ات املتح��دة م��ن الصع��ب بش��كل متزاي��د عليهم عب��ور احلدود.
ومل يوضح أندريس مانويل لوبيز أوبرادور الذي بدأ رئاسته الشهر املاضي ،بعد كيف سوف
حيس��ن ما وصفها بالظروف البائس��ة لألش��خاص الذين يش��قون طريقهم آلالف األميال عرب
املكسيك إىل حدود الواليات املتحدة.
وق��ال مس��ؤولون يف منتص��ف ديس��مرب كان��ون األول إن��ه م��ن بني حوال��ي  6000مهاجر وصلوا
إىل تيخوانا مؤخرا ،يوجد نصفهم تقريبا يف مأوى كبري يف مكان سابق للحفالت وانتشر عدة
مئ��ات آخري��ن يف أماك��ن إي��واء أخ��رى باملدين��ة مث��ل امل��أوى ال��ذي جي��ري إغالق��ه .وع�بر حوال��ي
 1000شخص إىل الواليات املتحدة بينما عاد  1000آخرون إىل بلدانهم األصلية.

صــــــورة وخبــــــر
 23قتي ًال باشتباكات بني الجيش األفغاني وطالبان بقندهار

 4قتلى وجرحى بانفجار بمدينة بيشاور الباكستانية

ميانمار 22 ..قتيال وجريح ًا إثر هجوم بوذي على الشرطة

حرائق الغابات تستعر في جنوب شرق أستراليا

قال مسؤول أفغاني ،يوم السبت ،إن اشتباكات وقعت بني قوات حرس احلدود
األفغاني��ة ومس��لحي حرك��ة طالب��ان يف إقلي��م قنده��ار بالق��رب م��ن احل��دود م��ع
باكس��تان ،أس��فرت ع��ن مقت��ل  7م��ن الق��وات األفغاني��ة و 16م��ن عناص��ر حركة
طالب��ان .وص��رح عزي��ز أمح��د عزي��زي ،املتح��دث باس��م حاك��م اإلقلي��م ،لوكالة
أنباء «باجفاك» األفغانية ،بأن مسلحي احلركة اقتحموا نقطة تفتيش أمين
عل��ى أط��راف بل��دة س��بني بول��داك احلدودي��ة يف وق��ت متأخ��ر م��ن لي��ل اجلمع��ة.
وأض��اف عزي��زي أن  16م��ن املس��لحني ُق ِتل��وا فيم��ا أصي��ب  11آخ��رون.

أعلنت الشرطة الباكسانية ،يوم السبت ،مصرع شخص وإصابة ثالثة آخرين
وتدمري عدد من احملال التجارية جراء انفجار سيارة مفخخة مدينة «بيشاور»
الواقع��ة بالق��رب م��ن احل��دود الباكس��تانية  -األفغاني��ة .وق��ال مص��در ش��رطي
 وفق��ا لش��بكة (إي��ه ب��ي س��ي ني��وز) األمريكي��ة  »-إن االنفج��ار وق��ع يف الناحي��ةاخلارجي��ة م��ن مس��جد مبنطق��ة «كال��ي ب��اري من��در» ،مش�يرا إىل أن م��ن ب�ين
املصابني س��يدة ومت نقلها على الفور إىل أقرب مستش��فى» .ومل تعلن أية جهة
مس��ؤوليتها ع��ن احل��ادث حت��ى اآلن.

قالت وكالة األنباء الرمسية يف ميامنار إن متمردين بوذيني بوالية راخني قتلوا 13
شرطيا وأصابوا تسعة يف هجمات على أربعة مواقع للشرطة يف الوالية اجلمعة مع
احتف��ال الب�لاد بي��وم االس��تقالل .ومي��زق العن��ف الوالي��ة جم��ددا من��ذ أوائل ديس��مرب
عندم��ا تصاع��د القت��ال ب�ين الق��وات احلكومي��ة وجي��ش أراكان املتم��رد ال��ذي يس��عى
ملزيد من احلكم الذاتي ألقلية الراخني العرقية البوذية .وشهدت الوالية املضطربة
الواقع��ة يف غ��رب الب�لاد محل��ة قاده��ا اجلي��ش يف عام  2017أدت إىل فرار مئات اآلالف
من الروهينغا املس��لمني إىل بنغالدش اجملاورة.

اس��تعرت ي��وم الس��بت حرائ��ق غاب��ات يف أج��زاء م��ن منطقة جنوب ش��رق أس�تراليا ذات
الكثافة الس��كانية املرتفعة فيما توقع مس��ؤولو األرصاد اجلوية أن تتحس��ن األوضاع
يف س��يدني م��ع اخنف��اض درج��ات احل��رارة حبل��ول الظه�يرة .ودف��ع حري��ق اندل��ع يف
والية فيكتوريا ،اليت تقع شرق البالد وهي ثاني أكرب والية من حيث عدد السكان،
س��لطات مكافحة احلرائق إىل إصدار حتذير للس��كان يف  14مدينة خمتلفة حتثهم
فيه على ترقب الوضع واالستعداد الختاذ إجراءات .وقال مسؤول يف جمال التعامل
مع الطوارئ إن احلريق املس��تعر قرب روزديل.

